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 ضمٝمؿْحـ ايمر  زمسؿ اهلل ايمر  

 وزمف ٞمستٔمكم

 

 تعريف موجز بالمؤلف 
هق اإلوام اْلاوع والبحر القاشع وارث ارباب الرسائر احلبٗب اِحد بـ زيـ  بـ عٓـقي 

 ٓقي إَل آخر الٕسب ادَروف ادىٖقر . بـ اِحد بـ حمٔد بـ عٓقي ابـ أيب بْر احلبم باع

تسـع وشـتو و ألـػ وــ ا جـرة الٕبقيـة عـذ  9669ولد ببٓدة الُرفة يف أوائؾ شٕة 

صاحبٖا افًؾ اليالة والسالم ، وتربك بابٗف وحِظ الّران الٍَٗؿ وجد واجتٖد يف صـُره 

يف ضٓـب وكان وـ حو صباه وتَّٓا بالٌٓب والتحيٗؾ و الٕسـؽ والتبتـؾ و كـان يرحـؾ 

الَٓؿ إَل صبام و تريس وشٗئقن وئم إلٖٗا وـ غر وركقب فٙخـذ عــ ةٓـة وــ الَٓـ   

لىٗخ حمٔـد بــ عبـداَّلل باةـال ، والِّٗـف االًِال  وٕٖؿ الىٗخ اِحد بـ عبداَّلل ِشاحٗؾ و

ادحّؼ عبد الرحٗؿ بـ حمٔد باكثر و الىٗخ حمروس وـ أهؾ شـٗئقن واحلبٗـب عبـداَّلل بــ 

جـؾ أِحد بِّٓٗف قرأ عٓٗف كتبا ٓ حتهـ وكـان وــ أباعٓقي واحلبٗب عبداَّلل بـ  عٔر بِّٓٗف

الَٗدروس والِّٗـف حمٔـد  بـ عبدالرِحـ وىاخيف يف آبتدا  ك  اخذ أيًا عـ احلبٗب حمٔد 

بـ اِحد باحبر والِّٗف الىٗخ عبداَّلل بـ أيب بْر اخلٌٗب واحلبٗب الَارف باَّلل اِحد بـ عٔر 

ادٗـت بـو  واٌ٘رح اٌ٘ـراح كٓٗاً  قبؾ إقبآً أدا بٓغ أربَا وعرشيـ شٕف أو ٘حقها ا ٕدوان ثؿ 

داد فققػ عذ وٕٖٓف وِشب وـ يدي الُاشؾ عذ صٗخف اإلوام احلبٗب عبداَّلل بـ عٓقي احل

 ٓف فيار وـ بَده صٗخ اْل عة و صدت إلٗف الرحال . شٓس



 ادسٓٔو .   وهْذا ٘ىٙ يف أحًان الَٓؿ والَٓ   و كان مهف ِ٘ع

وقد ا٘تِع بف جؿ غِر وأخـذ عٕـف خٓـؼ كثـر وـٕٖؿ أوٓده عٓـقي وحمٔـد وابـقبْر 

 .  تَاَل واحلسـ وجَِر رِحٖؿ اَّلل

ووٕٖؿ احلبٗب حمٔد بـ زيـ بـ شٔٗط واحلبٗب عٔر بـ زيـ بـ شٔٗط واحلبٗب عٔـر 

يل بــ احلسـو بــ واحلبٗب أِحد بـ عواحلبٗب عيل بـ عبداَّلل السّاف عبدالرِحـ البار ابـ 

عٔر الٌَاس واحلبٗب أبقبْر بـ حسـ بـ عبداَّلل الٌَاس وأخقه احلبٗب عـيل بــ حســ 

بـ أِحد احلبم ، واحلبٗب شّاف بــ  بـ حمٔد بـ حسو الٌَاس واحلبٗب صٗخ بـ عبداَّلل

 حمٔد السّاف والىٗخ عبداَّلل بـ عث ن الَٔقدي وغرهؿ . 

فّـد بٕـك َّلل  اإليـ نن الراشخو وـ أهـؾ ٙ وهذا صوقد كان لف اعتٕا  بَ رة بٗقت اَّلل

 :يف البٓدان ادجاورة لف وهل تَاَل شبَة عرش وسجداً 

بـ حمٔد وهق ادَروف أن بجـاوع ٕسقب ْلده اإلوام أِحد ( وسجد الرصد وهق اد9) 

 احلقضة 

 ( وسجد البٖا  يف احلقضة أيًا 2)

 اْلٕقبٗة وـ احلقضة( ووسجد الٕقر بٌّٕٔة باوَدان يف الٕاحٗة 3)

 ( وعٔر وسجد وَروف الْائـ خارج بٓد صبام 4)

 ( ووسجد ابـ أِحد الْائـ بٌرف صبام الُريب5)

 ( ووسجد الٕقر  بخٔقر قريبا وـ صبام وـ جٖة ادُرب واْلٕقب6) 

 ( ولف وسجد يف جَٗٔة7) 

 ( وَ٘ام الّريبة الْائٕة غرب جَٗٔف8) 

 َام( ووسجد يف الَرض الْائـ غرب 9٘) 

 ( ووسجد يف جقجة الْائٕة غرب الَرض ادذكقر96) 



( ووسجد اخلرابة وـ قرى بٓدة حذية ادَروفة بٙعذ وادي حْضوقت ، ويف بٓدة 99) 

 الُرفة وسجدان

 ( وسجد باعٓقي92) 

 ( والروضة 93)

 ( ووسجد بالىَب ادَروف بىحقح بو بٓدة تريس و شٗٚن94)

 دة وـ أع ل وادي رس ( ووسجد بادْان ادسٔك اْلقا95) 

( ووسجد ببٓدة الّارة ادَروفة أن بّارة آل عبـد الَزيـز وهـق وىـٖقر عٕـدهؿ 96)

 بٔسجد أِحد بـ زيـ

( ولف وسجد وٓيؼ بجا٘ب وسجد صٗخف احلبٗب عبداَّلل احلداد بجا٘بف الٕجـدي 97) 

ام احلـداد غرب بٓد شٗٚن ، وحّٗؼ أن يّال لف أبق ادساجد ك  أضٓؼ ذلؽ عٓٗف صـٗخف اإلوـ

 َِٕ٘ا اَّلل هب  . 

ولف وٚلِات كثرة وعٍٗٔة وٕٖا شِٕٗة الَٓقم تٕٗػ عذ عرشيـ جمٓدا حتقي عددا وــ 

الَٓقم ، وِشُح الَٕٗٗة ادسٔك ) الِٕحات الرسية ( وهق ورجع يف فـ الساجؿ ، وةع فتاوى 

را ، ولـف كتـاب ) صٗخف احلداد يف كتاب الِٕائس الَٓقية يف ادسائؾ اليقفٗة وقد ضبع وـٚخ

تّريب القشائؾ باختيار الى ئؾ ( اختن فٗف كتـاب الىـ ئؾ لٓسوـذي ولـف اعتٕـا  كبـر 

برشح قيائد اإلوام احلداد ، ولف الْالم ادٕثقر وادٍٕقم الذي ةَف تٓٔٗذه احلبٗب حمٔد بــ 

صذ اَّلل زيـ بـ شٔٗط يف كتاب قرة الَو ولف حزب إشبقع ادجٔقع يف اليالة عذ الٕبل 

َّٓؿَ عٓٗف و آلف و تراه يف أول الْتاب الذي بو يديؽ وغرها وـ ادٚلِات الٕافَة ، ومل يـزل   َش

ؾ وـ الرجال حتك وافتـف ادٕٗـة فِاضـت  َّٔ قائ  بحّقق ربف ادتَال وتخّٓا بٙخالق ٘بٗف والْ

ة هــ أربَـ 9944روحف الرشيِة عن يقم اْلَٔة يف التاشع عرشـ وــ صـٖر صـَبان شـٕة 

وأربَو ووائة  وألػ وـ ا جرة الٕبقية عذ صاحبٖا أفًؾ اليالة والسالم يف بٓد احلقضـة 



ودفـ هبا رِحف اَّلل رِحة إبرار وأشْٕف فسٗح جٕاتـف وزاده اَّلل رفَـة ووّاوـا عٕـده ، الٖٓـؿ 

َل بارك يف ذريتف وإَِ٘ا الٖٓؿ بَٓٔف وبركتف إ٘ؽ عذ وا تىا  قدير وباإلجابة جدير َ٘ـؿ ادـق

وَ٘ؿ الٕير شبحان ربؽ رب الَـزة عـ  ييـِقن وشـالم عـذ ادرشـٓو واحلٔـد َّلل رب 

 الَادو . 

 ) ا٘تٖك وا تّدم وـ قرة الَو لٓحبٗب حمٔد بـ زيـ بـ شٔٗط وغره بتنف (

 هـ9429/ ربٗع إ٘قار /  8حرر يف 

 حقضة أِحد بـ زيـ
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اِهدِ  ِِّٗد لزَّ اّلَوِة السَّ ََ  اْل

َِملّ  ْْضَ بًِمّ ايْمَٔمَٙمِقّي اْْلَ ـٍ اْْلَ ـِ َزْي َد زْم  َأْْحَ
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ْٕاَيةِ  ََ  ُضبَِع بِ

 ِلٍم اْلَحَبِشي َأْمَتَع اللَُّه ِبِه اْلَمْنِصب اْلَحِبيِب َشْيِخ ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسا
 

ـِ َزْيـ   َداُر ََمَٗم٣مِم اإل ََم٣مم أْحد َ زْم

 يمٙمْمب٣مفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع



 زمسؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ  

 وزمف ٞمستٔمكم                                            

 اظمٗمدَم٥م

بف صذ اَّلل عٓٗـف و احلٔد َّلل الذي اختار وـ بريتف وـ اصٌِاه ، وجَؾ اليالة عذ حبٗ

لًّا  حاجات الَبد يف د٘ٗاه وأخراه ، واليالة والسـالم عـذ خـر صـافع  شبباً   ؿَ َّٓ آلف وَش 

ِّْٓؿ وَصؾِّ ووىِع ، وأفًؾ واصٍؾ إَل ادّام إرفع ، شٗد٘ا حمٔد بـ عبداَّلل ، الٖٓؿ  عٓٗف ،  َش

 عدد وـ صذ عٓٗف وعذ آلف وصحبف إَل يقم الديـ أوا بَد : 

اخرج ابـ أيب حاتؿ يف كتاب اليالة عـ أيب وٕيقر عــ أيب وَـاذ عــ أيب كاهـؾ  فّد

َّٓؿَ قال : قال يل رشقل اَّلل صذ اَّلل عٓٗف و آلف و  كؾ يقم ثـالث : ) يا أبا كاهؾ وـ صذ عيل َش

 ، كان حّا عذ اَّلل أن يُِر لف ذ٘قبف تٓؽ الٓٗٓة وذلؽ الٗقم ( .  إيلَّ  ورات حبًا أو تّرباً 

السوذي وقال حسـ صحٗح واحلاكؿ يف ادستدرك وقال صحٗح اإلشٕاد عــ  وأخرج

َّٓؿَ أيب بـ كَب ريض اَّلل عٕف أ٘ف قال : ) كان رشقل اَّلل صذ اَّلل عٓٗف و آلف و إذا ذهب ثٓثـا  َش

الٓٗؾ قام فّال : يا أهيا الٕاس اذكروا اَّلل اذكروا اَّلل جا ت الراجِة تتبَٖا الرادفة جا  ادـقت 

جا  ادقت ب  فٗف قال أيب قٓت يا رشقل اَّلل ، إين أكثر اليالة عٓٗؽ فْـؿ أجَـؾ لـؽ  ب  فٗف

وـ صاليت ؟ فّال وا صئت ، قال قٓت : الربع ، قال وا صئت ، فٛن زدت فٖق خر لؽ ، قٓت 

قال : قٓت فـالثٓثو ، قـال وـا صـئت فـٛن  : الٕيػ ، قال وا صئت فٛن زدت فٖق خر لؽ ،

ل : قٓت : أجَؾ لؽ صاليت كٖٓا ، قال : إذًا تِْك مهـؽ ويُِـر لـؽ قا زدت فٖق خر لؽ 

َّٓؿَ ووآلف ذ٘بؽ ( ويف احلديث ) خر إع ل أدووٖا وإن قؾ ( او ك  قال صذ اَّلل عٓٗف   .  َش



ع ل وٕٖا ادّبقل وادردود إٓ اليالة عذ الٕبل صـذ اَّلل وقد ذكر الَٓ   : أن ةٗع إ

َّٓؿَ عٓٗف و َّٓؿَ ق ا إكراوا لف صذ اَّلل عٓٗف وببّوٌّقع  َش  وقد قٗؾ :  َش

 أدم اليالة عذ الٕبل حمٔد        فّبق ا حت  بدون تردد

 أع لٕا بو الّبقل وردها          إٓ اليالة عذ الٕبل حمٔد

و ٕصمؾ ذيمؽ ونمغمه مجع اْلبٝم٤م أْحد زمـ زيـ هذه ايمِمٙمقات وصمٔمٙمٜم٣م فمعم فمدد 

غ ومٙمٝمٙم٥م أيمٖم٣مـمٜما٣م ، فمٓمٝمٚما٥م َمٔم٣مٞمٝمٜما٣م ، ىمباغم شمقا ا٣م ، يساغمة وهل صٝم ،أي٣مم إؽمبقع 

 اظمقاـمب٥م فمٙمٝمٜم٣م ظمـ يرسه٣م اهلل فمٙمٝمف رزومٛم٣م اهلل اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م آَمكم .

وقد ضبع هذا احلزب عدة ضبَات ولْـ يف هذه الٌبَة زد٘ا  اليالة اإلبراهٗٔٗـة التـل 

ثـؿ صـُٗة  ، بْـر احلبمـ تّرأ يف حْضة  جد ادٚلػ احلبٗب أِحد بـ حمٔد بـ عٓقي بـ أيب

عٍٗٔة لٓٔٚلػ أصار بجَٖٓ  قبؾ احلزب وـ ٓ وٕدوحة لٕا عـ إجابتف وقال يٕبُل أن تّـرأ 

كؾ يقم قبؾ احلزب ، ولت م الِٕع أحلّٕا بَد احلزب صُٗة وـ اليـالة عـذ الٕبـل صـذ اَّلل 

َّٓؿَ عٓٗف و إن صـٗخف  أرشـٖٓا لـف ذكرها احلبٗب أِحد بـ زيـ يف كتابف ادقارد الرويـة وقـال  َش

وأيًا أحلّٕا وـ دعقاتف يف السِر ودعا  آخر لٓتحيـ وـ الىٌٗان يّـرأ بَـد دعـا  اإلوـام 

َّٓؿَ حمٔد بـ واشع وجَٕٓا بَد ذلؽ ثالث صٗغ وـ اليالة عذ الٕبل صـذ اَّلل عٓٗـف و و  َشـ

بــ  حزب الزكة والٕقر اْلالب لِٓرح والرسور ةَٖـ احلبٗب حمٔد بـ عٗدروس بـ حمٔد

 أِحد بـ جَِر بـ أِحد بـ زيـ احلبم َِٕ٘ا اَّلل بف . 

و ذا ي٘مقن هذا اظمجٚمقع ومد اضمتقى فمعم طماغم ىمرياغم همٝمٛمبٕمال يم٘ماؾ ؽما٣ميمؽ أن 

واظمداوَم٥م فمٙمٝمف ٓ ؽماٝم   ؽَمٙم ؿَ ي٘مقن يمف ورد َمـ ايمِمالة فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و

 هذا اْلزب اظمب٣مرك . 

 واَّلل ادقفؼ .



 هـ9429قار / /ربٗع ا92ٕ٘حرر : 

 حقضة أِحد بـ زيـ



 الصالة اإلبراهيمية 
  المشار إليها آنفًا

 

إلم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمبدك ورؽمقيمؽ ايمٛمبل إَمل وفمعم آل حمٚماد َصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

و فماعم وأزواصمف أَمٜم٣مت اظم٠مَمٛمكم وذريتف و أهؾ زمٝمتف ىم  صٙمٝم٦م فمعم إزماراهٝمؿ 

حمٚمااد فمباادك  ٞمااؽ ْحٝمااد وٝمااد وزماا٣مرك فمااعم ؽمااٝمدٞم٣مإدم ايمٔماا٣مظمكم آل إزمااراهٝمؿ 

ورؽمقيمؽ ايمٛمبل إَمل وفمعم آل حمٚمد و أزواصماف أَمٜما٣مت اظما٠مَمٛمكم وذريتاف و 

د ٝماأهؾ زمٝمتف ىم  زم٣مرىم٦م فمعم إزمراهٝمؿ وفمعم آل إزمراهٝمؿ دم ايمٔم٣مظمكم اٞمؽ ْحٝمد و

وىم  يٙمٝمؼ زمٔمٓمٝمؿ رشهمف وىم يمف ورض٣مك فمٛمف وىم  حت٤م وسمرىض يماف دااما  أزمادا 

صاالة ٥م فمرؾماؽ أهمّماؾ  سمؽ ورض٣م ٞمٖمسؽ وزٞمازمٔمدد َمٔمٙمقَم٣مسمؽ وَمداد ىمٙم

ىمٙم  ذىمرك وذىماره ايماذاىمرون ونمٖماؾ فماـ ذىمارك وذىماره ، وأمتٜم٣م وأىمٚمٙمٜم٣م 

ايمٕم٣مهمٙمقن وؽمٙمؿ سمسٙمٝم  ىمريغما وفمٙمٝمٛم٣م َمٔمٜمؿ وآسمف ايمقؽمٝمٙم٥م وايمٖمّماٝمٙم٥م وايممما  

زمٔمريف اظمٗم٣مم اظمحٚمقد ايمذي وفمدسمف ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم  اوايمدرصم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م ايمرهمٝمٔم٥م و 

 . 



 ا آنفًاهذه الصيغة العظيمة المشار إليه
 

 زمسؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ

ْؿ وَصااؾِّ ايمٙمٜمااؿ  فمااعم فمباادك وٞمبٝمااؽ وصااٖمٝمؽ وويمٝمااؽ وضمبٝمبااؽ  ؽَمااٙمِّ

حمٚمد ايمٛمبل إَمل ، ايمْمٜمر ايمْما٣مهر اظمْمٜمار ايمزىمال اْلبٝما٤م ؽمٝمدٞم٣م ورؽمقيمؽ 

اظمب٣مرك ، وفمعم آيمف وأصح٣مزمف وأزواصمف وذريتف وأهؾ زمٝمتف ، فمدد ىمؾ ذي فمادد 

ه ىمت٣مزمؽ ، وصمارى زماف ومٙمٚماؽ ، أضم٣مط زمف فمٙمٚمؽ ، ووؽمٔمتف رْحتؽ ، وأضمِم٣م

وفماادد  ب ىمااؾ صمااٛمس َمااـ إؾمااٝم٣م  اظمٔماادودات ايم٘م٣مامٛماا٣مت اظمٔمٙمقَماا٣مت 

واظمٖمٜمقَماا٣مت ، واظمسااٚمقفم٣مت واظمٛمٓمااقرات  واظمقزوٞماا٣مت ، وايمبسااٝمْم٣مت 

، دم َمريؾ  وضمكمٍ  وووم٦ٍم  ى ، دم ىمؾ زَم٣من وأوانٍ رَ ى وَم٣م ٓ يُ رَ واظمرىمب٣مت ، وَم٣م يُ 

ٝماع ايم٘م٣مامٛما٣مت ، ودم ىماؾ فمدد َمٔمدودات أصمٛم٣مس إؾمٝم٣م  اظمختٙمٖما٣مت َماـ مج

ٞمٓمرة فمدد ذيمؽ ؿمرهم٥م فمكم أؿمر   ٣م إويمقن وأطمرون فمدد ذيمؽ ، ودم ىمؾ 

ي٘مؾ ْلٓم٥م فمادد ذيماؽ ، ودم ىماؾ ظمحا٥م فمادد  طمْمرة فمدد ذيمؽ ، ودمودم ىمؾ 

ذيمؽ ، ودم ىمؾ ٞمٖمس فمدد ذيمؽ َمـ ازمتدا  اظمخٙمقوما٣مت الم ياقم اظمٝمٗما٣مت فمادد 

ودهار ايماداهريـ إلم ياقم ىمؾ يش  يْضب دم َمريؾ فمدد إؾمٝم٣م  أزمد أزمديـ 

ايمديـ ، وفمدد  ب ذيمؽ ىمٙمف دم َمريؾ صٙمقات َمـ صعم فمٙمٝماف َماـ إويماكم 

وأطمريـ َمـ أهؾ ايمسٚمقات وايمٔمرش وإرضكم َمـ أول اظمخٙمقومكم إلم يقم 



ايمديـ . وفمدد  ب وٚمقع ذيمؽ ىمٙمف دم َمريؾ فمدد صاٙمقاسمؽ ايمتال صاٙمٝم٦م 

ْؿ فمٙمٝمف زمدواَمؽ و  وزمحٚماده ؽمابح٣من اهلل سمسٙمٝم  فمدد ذيمؽ . وؽمابح٣من اهلل ؽَمٙمِّ

ايمٔمٓمٝمؿ فمدد ذيمؽ واْلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم ْحدا ياقادم ٞمٔمٚماف وي٘ما٣مهمز َمزياده 

فمادد ذيماؽ و ٓ إيمااف آ اهلل حمٚماد رؽمااقل اهلل فمادد ذيمااؽ واْلٚماد هلل ىمريااغما 

وؽمبح٣من اهلل زم٘مرة وأصاٝمال فمادد ذيماؽ ، وٓ ضماقل وٓ وماقة إٓ زما٣مهلل ايمٔماقم 

ايماذي ٓ إيماف إٓ هاق اْلال ايمٗمٝماقم ايمٔمٓمٝمؿ فمدد ذيمؽ ، واؽمتٕمٖمر اهلل ايمٔمٓمٝمؿ 

 ي وايمادي  ي ويمقايماَد وأسمقب إيمٝمف فمدد ذيمؽ وأضأم٣م  أضأم٣مهمف ، رم ويمقايماَد 

طمقيت وأوم٣مر ي وظماـ أضمساـ إرم وظماـ إل وَمـ يٙمقذ  ي ، ووظمُم٣مخيوٕوٓدهؿ 

أوص٣مين وظمـ أٞمُمٟم هذه ايمِمالة ويمقايمدياف ومٚمٝماع اظمساٙمٚمكم إضمٝما٣م  َماٛمٜمؿ 

سمقؽماؾ زماف أن سمبٙمٕمٛمال إراديت همّمٙمف أسمقصمف وإَٔمقات ايمٙمٜمؿ زمحٗمف وزمرىمتف ووا

ُمتل وسمٗميض ضمقاامجل ىمٙمٜما٣م ، ومّما٣م  ضموسمتقلم إفم٣مٞمتل وسمٕمٖمر زيمتل وسم٠مٞمس و

زمخِم٣مامص ايمٔمٛم٣ميا٥م  ي٘مقن رم همٝمف طمغم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة حمٖمقهم٣م زم٣ميمرفم٣مي٥م َمٙمحقـم٣مَ 

حمٖمقـم٣م َمـ مجٝمع أهم٣مت زمرْحتؽ ي٣م أرضماؿ ايماراْحكم وصاعم اهلل فماعم ؽماٝمدٞم٣م 

 فماعم ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد ايمٛمبال إَماكمَصؾِّ أمجٔمكم ايمٙمٜمؿ حمٚمد وفمعم آيمف وصحبف 

اظمبٔمقث رْح٥م يمٙمٔم٣مظمكم صالة سمٖمرج  ٣م فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف َمـ أَمقر ديٛمٛما٣م ودٞمٝم٣مٞما٣م 

 .  ؽَمٙم ؿَ وأطمراٞم٣م وفمعم آيمف وصحبف و



 

 

وهذه ايم٘مٝمٖمٝم٣مت َمـ ايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 َمـ أهمّمؾ َم٣م مجٔم٦م وأيمٖم٦م مجٔمٜم٣م ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ؽَمٙم ؿَ و

 ايمٗمْم٤م اْحد زمـ زيـ اْلبًم

 

 َمرسمب٥م أضمزازم٣م يم٘مؾ يقم ضمزب



 الحزب األول في يوم الجمعة المبارك
 

 بسؿ اَّلل الرِحـ الرحٗؿ

حمٚماد ؽماٝمدٞم٣م إلم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمبدك ورؽمقيمؽ ايمٛمبل إَمل وفمعم آل َصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

وفماعم آل إزمراهٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م وأزواصمف أَمٜم٣مت اظم٠مَمٛمكم وذريتف و أهؾ زمٝمتف ىم  صٙمٝم٦م فمعم 

وزم٣مرك فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمبادك ورؽماقيمؽ ، ٞمؽ ْحٝمد وٝمد إدم ايمٔم٣مظمكم ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ 

حمٚمد و أزواصمف أَمٜم٣مت اظم٠مَمٛمكم وذريتف و أهؾ زمٝمتاف ىما   ؽمٝمدٞم٣م  ايمٛمبل إَمل وفمعم آل

وىما  د ، ٝمٞمؽ ْحٝمد وإإزمراهٝمؿ دم ايمٔم٣مظمكم ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ وفمعم آل  ؽمٝمدٞم٣م زم٣مرىم٦م فمعم

فمدد َمٔمٙمقَم٣مسمؽ  أزمداً  رض٣مك فمٛمف وىم  حت٤م وسمرىض يمف داام ً يٙمٝمؼ زمٔمٓمٝمؿ رشهمف وىم يمف و

صالة وأمتٜم٣م وأىمٚمٙمٜم٣م ىمٙم  ذىمارك أهمّمؾ وَمداد ىمٙم سمؽ ورض٣م ٞمٖمسؽ وزٞم٥م فمرؾمؽ 

سمساٙمٝم  ىماذيمؽ وفمٙمٝمٛما٣م  ؽَماٙمِّْؿ وذىمره ايمذاىمرون ونمٖمؾ فمـ ذىمرك وذىمره ايمٕم٣مهمٙمقن و

طمٙمٗماؽ زمادوام َمٙم٘ماؽ وفمادد مجٝماع َمٔمٜمؿ فمدد صاٖم٣مسمؽ وأهمٔم٣ميماؽ وٞمٔمٚماؽ فماعم 

سمؽ و فمدد َم٣م فمٙمٚم٦م و زٞم٥م َم٣م فمٙمٚم٦م وَمؾ  َم٣م فمٙمٚم٦م وأَمري٣مل ذيماؽ وأضأم٣مهمف صٙمقا

 صالة سمرىض  ٣م َمٛم٣م وفمٛم٣م ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم  . 

و زم٣مرك وىمرم فمعم ضمبٝمبؽ ؽمٝمدٞم٣م حمٚماد وآيماف وصاحبف َمرياؾ  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ذيمؽ ، صالة داامٚم٥م زمدواَمؽ ، فمادد آٓاماؽ وٞمٔم اماؽ وَمٔمٙمقَم٣مسماؽ وَماداد ىمٙم سماؽ 

اْلٍما و ايمرَماؾ ،  ايمٛمجقم وَم٣م همقق إرض وَم٣م حت٦م ايمتخقم وفمادد وفمدد إهمالك



د اْلجار واظمادر ؾ واهلاقام وايمساح٤م وايمٕما م وفمادحاوفمادد ايمٛم،وامراد وايمٛمٚمؾ 

 فمدد ايمبدو واْلْض وايمُمٔمر وايمقزمر . وايمُمجر واظمْمر و

زمف َمريؾ ذيمؽ فمدد َم٣م سمٗمدس زمف اؽمٚمؽ وٞمٖمذ ٣مصحأفمٙمٝمف وآيمف و ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

وفمدد َمـ َم٢م َمـ طمٙمٗمؽ وَمـ زمٗمل وَمـ ؽمٔمد َمٛمٜمؿ وَمـ ؾماٗمل وفمادد زمف ضم٘مٚمؽ 

طمٙمٗمؽ وؽمٔم٥م رزومؽ وفمدد َم٣م دم إرض َمـ ايمقضمش وَم٣م جتدد ىمؾ يقم ٞمقر ايمٔمرش 

وفمدد رض٣مك ايمٗم٣مامؿ وَم٣م دم َمٙم٘مؽ ايمداامؿ وفمدد ٞمٔمٚمتؽ وآٓاماؽ وىمتباؽ وأؽما امؽ 

ػ ضمس٣مٞمؽ إيمٝمف وأصمر َمـ صعم فمٙمٝمف وَمـ ذىمرك زمٙمس٣من ايمْم٣مفم٥م وَمد إيمٝمؽ أىماإ وفمدد

أٞمٖما٣مس االالاماؼ  زواصمف وفماددأَم٣م  ايمبحر وأَمقاصمف وَمٛم٣مزل امٛم٣من وفمدد ايمْضافم٥م و

 .ؼ وؽم٘م٣من ايمسبع ايمْمراام



 الحزب الثاني في يوم السبت
 

فمعم ضمبٝمبؽ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفماعم آل ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد  وأصاح٣مزمف  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

إٞمؽ ْحٝماد وٝماد ، وىم  صٙمٝم٦م فمعم ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ وفمعم آل ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ دم ايمٔم٣مظمكم 

َمريؾ هذه ايمِمٙمقات أهمّمؾ وأدوم َم٣م صٙمٝم٦م وؽمٙمٚم٦م فمعم أضمد َمـ طمٙمٗمؽ فمدد َماـ 

يْمق  زم٣ميمبٝم٦م اْلرام َمـ اظمالام٘م٥م ايم٘مرام وفمدد َم٣م يٙما٨م دم ايمبٝما٦م اظمٔمٚماقر  فماعم  ار 

ايمٙمٝم٣مرم و ايمدهقر وفمدد ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مر   وَما٣م ؿما٣م  زم٣ميمبٝما٦م ؿما٣مامػ وفمادد ايمارذاذ 

اظمٝما٣مه و و ا٣م وايمريا٣مح وهبق ا٣م وايمٔماقا  وايمرش وَم٣م ؿمٝمػ ضمقل ايمٔمرش وفمادد 

، اْلرىم٣مت و ايمسا٘مقن فمدد و، وَم٣م زمكم ذيمؽ َمـ ايمتٗم٣مدير ايمرزم٣مٞمٝم٥م ، ايمسٖمٙمٝم٥م ايمٔمٙمقي٥م و

ٙمٝماف ايمٙمٝماؾ وَم٣م اٞمدرج حت٦م ومقيمؽ ىمـ همٝم٘مقن وفمدد  أهؾ امٛما٥م وايمٛما٣مر وَما٣م صماـ فم

امٛما٥م  أوراق ؾمجرفمدد ٔم٣مم اهلل وآٓامف وٞمٖمقذ ضم٘مٚمف وومّم٣مامف ووأض٣م  فمٙمٝمف ايمٛمٜم٣مر وإٞم

وفمدد ايمقيمدان واْلقر وَم٣م دم امٛم٥م َمـ ايمٕمرهم٣مت وايمٗمِمقر ، ٥م وَم٣م فمعم االٙمؼ هلل َمـ َمٛم  

الل امٛم٥م اظمٚمادود وإاا٣مر ام٣مريا٥م فماعم نماغم أطمادود وفمادد أاا٣مر امٛما٥م ـموفمدد 

ايمسٙمساابٝمؾ وَمزاصمٜماا٣م ايمزٞمجبٝمااؾ وملرهاا٣م اظمرهمقفماا٥م وأىمقا اا٣م اظمقضااقفم٥م وٞم رومٜماا٣م 

  اظمِمٖمقهم٥م وشم ره٣م اظمقصقهم٥م .

فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفماعم آل ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد صاالة سم٘ماقن يماؽ  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

٣م َم٣م هق أهٙمف صمزه فمٛم  ارض٣م  وْلٗمف أدا  وأفمْمف ايمقؽمٝمٙم٥م واظمٗم٣مم اظمحٚمقد ايمذي وفمدسمف و

فمٙمٝماف وفماعم إطمقاٞماف َماـ ايمٛمبٝماكم َصاؾِّ وأصمزه فمٛم٣م أهمّمؾ َم٣م صم٣مزي٦م ٞمبٝم٣م فمـ أَمتاف و



َم٢م َمـ ايمِمٙمقات َمْضوزم٣مت دم فمادد دوران  وايمِم٣مْلكم ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم فمدد َم٣م

ايمٖمٙمؽ وَم٣م دم ايمسٚمقات َماـ َمٙماؽ وفمادد ايمبحا٣مر ايمزاطمارة وأيا٣مم ايمادٞمٝم٣م وأطمارة 

وايمب٠مس وايمٛمٔمٝمؿ وَم٣م هب٦م فمٙمٝمف ايمٛمساٝمؿ وفمادد سماراب إرض وَما٣م صاٙمٝم٦م ايمٛمٖماؾ 

وايمٖمرض وَم٣م دم إرض َمـ ؾمجر وَم٣م دم اْلٝمقان َمـ ؾمٔمر وَم٣م دم امٛما٣من َماـ ومبا٤م 

َمـ اْل٤م وَم٣م ٞمْمٗم٦م زمف إيمسـ ايمٖمِم٣مح وَم٣م هب٦م فمٙمٝمف ايمريا٣مح وَما٣م  وَم٣م دم ايمسٛم٣مزمؾ

ٞمٓمرسمف ايمٔمٝمقن دم إَم٣مىمـ َمـ اظمتحرىم٣مت وايمسقاىمـ وَم٣م ؾماٚمتف إٞماق  وَما٣م ىمتبتاف 

إىمػ َمـ اْلرو  وَم٣م ؽمٚمٔمتف أذان دم ايمرس واإلفمالن وفمدد َم٣م ذىماره ايماذاىمرون 

ف وفمادد َماـ واذم ونمٖمؾ فمـ ذىمره ايمٕم٣مهمٙمقن وفمدد َمـ فمٚمتاف ؾماٖم٣مفمتف زمٙمٕمتاف رؽما٣ميمت

فمٙمٝماف وزاده رشهما٣م  ؽَمٙم ؿَ فمٙمٝمف صعم اهلل وَِمؾِّ ايمٗمٝم٣مَم٥م ووؽمٔمتف دار اظمٗم٣مَم٥م وفمدد َمـ   ي

يمديف صالة ٓ يٛمٗميض فمدده٣م وٓ يٛمٗمْمع َمادده٣م فمادد ايمُماٖمع وايماقسمر وىمٙما ت رزمٛما٣م 

 ايمْمٝمب٣مت اظمب٣مرىم٣مت وفمدد ىمؾ ذرة أيمػ َمرة ي٣م ارضمؿ ايمراْحكم ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم . 



 في يوم األحدالحزب الثالث 
 

٣م َما٣م هاق صمز حمٚمد فمٛم اافمعم حمٚمد وآل حمٚمد و حمٚمد وآل حمٚمد صؾِّ  ايمٙمٜمؿ ي٣م رب  

أهٙمف َم٣م صمـ ايمٓمالم ووىمػ صقب ايمٕم م وَم٣م ٞم٣مضم٦م َمْمقوم٥م وؽم٣مرت َمٕمرزم٥م وَممموم٥م 

لم ايماتالق إوَم٣م زهم٦م فمروس وضمػم زم٣مظمداد ايمْمروس وَم٣م صمدت ايمرهم٣مق وضمـ َمُمت٣مق 

يمٛمج٣مام٤م وَما٣م أضا٣م سمف ايمُماٚمس وَما٣م صاٙمٝم٦م يمٝمف ايمرىم٣مام٤م وؽمٝمٗم٦م إيمٝمف اإوَم٣م ضمٛم٦م 

وَمض زم٣مرق وَم٣م ٞمْمؼ ٞم٣مؿمؼ وَم٣م أؾم٣مرق وووم٤م نم٣مؽمؼ وااٚمر وادق و االٚمس وَم٣م ذر  

ؿم٣م  زم٣ميمبٝم٦م ؿم٣مامػ ووومػ زمٔمرهم٣مت واومػ وَم٣م دام ذىمره َمٛمُماقرا وهمّماٙمف َماذىمقرا 

وَم٣م آب يش  الم وَم٣م طُمْم٤َِم فمعم اظمٛم٣مزمر ، وَم٣م ؿم٣مر ؿم٣مامر وؽم٣مر فمعم وصمف إرض ؽم٣مامر 

اهلل ذاىمار زمٖماؿ وَما٣م سمٔم٣موما٤م اظمٙماقان  صمرى ومٙمؿ وذىمر ري٤م الم ايمدار وَم٣مومرار وضمـ نم

واطمتٙمػ امديدان وَم٣م أوروم٦م وروم٥م وأؿمرهم٦م زما٣ممٖمقن ضمدوما٥م وَما٣م صاح٤م اظمار  

 َمؾ وضمٙم٦م ايمُمٚمس دم زمرج اْلٚمؾ وَم٣م دار دم أهم٣مق همٙمؽ وؽمجد هلل سمٔم٣ملم َمٙمؽ . إ

وفماعم آيماف وأصاح٣مزمف وزم٣مرك وىمرم فمعم ضمبٝمبؽ ؽمٝمدٞم٣م حمٚماد  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

َمريؾ ذيمؽ وأضٔم٣م  أضٔم٣م  ذيمؽ فمدد َم٣م فمٙمٚم٦م وزٞم٥م َم٣م فمٙمٚم٦م وَمؾ  َما٣م فمٙمٚما٦م 

َم٣م اؽمتٜمٙم٦م ايمُمٜمقر ونمٛم٦م اْلقر دم ايمٗمِمقر وَم٣م أزهرت ايمٛمجاقم وفمٛما٦م ايمقصماقه 

 وَما٣م دام صماقدك واهمٝما٣مً  وَمٙم٘ماؽ دم ايمقصماقد زم٣مومٝما٣مً  يمٙمحل ايمٗمٝمقم وَم٣م دام ؽمؼمك واومٝم٣مً 

و َما٣م ؽماب    وضم٘مٚماؽ دم إٞما٣مم ٞم٣مهماذاً  ك واهماداً وَم٣م دام طمغم ويمْمٖمؽ دم إٞم٣مم ىم٣مهمٝم٣مً 

يمسٛمتف ويمٕم٣مسمف وومدس ايمرب ٞمٖمسف يمذاسمف وَم٣م وم٣مم وم٣مامؿ ايمٓمٜمغمة وَم٣م يمبس اظمار  ٟمايمٔمرش زم



هم٘م٣مرها٣م وَما٣م أيمٖم٦م ايمْمٝمقر أوىم٣مره٣م وأزمارزت ايمٗماقادم أَم٣م أمله َمـ مليره وَم٣م ردا  

 وؽمؼ ايمٙمٝمؾ ؽمقاده وأوومد ايمٖمجر زٞم٣مده . 

فمٙمٝمف وفمعم آيمف وصاحبف َمرياؾ ذيماؽ دم ايمٙمٝماؾ اذا يٕمُماك ودم  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ٞمٖماس َمرياؾ ىمؾِّ ذا جتعم صالة سمريض ايمٔمقم إفمعم فمٛمد ىمؾ ؿمرهم٥م فمكم وسمٛمٖمس إايمٛمٜم٣مر 

ذيمؽ وفمٛمد ىمؾ ضمرىم٥م وؽم٘مقن صالة أصمره٣م يمديؽ نمغم  ٛمقن َم٠مداة وَم٠مديا٥م ْلٗماؽ 

ىمٚماؾ أوضمٗمف أهمّمؾ صالة صٙمٝمتٜم٣م فمعم أضمد َماـ طمٙمٗماؽ صاالسمؽ ايمٗم٣مامٚما٥م زماذاسمؽ 

وأزىماك وأؽماٚمك وأضمساـ  وأؽمٛم٣م وأفمال وأوذم مجؾ وأوهمر وأفمؿ  أؾمٚمؾ وأهمّمؾ وأو

 ٣م ؽمٔم٣مدسمٛم٣م وسمِمحبٛم٣م  ٣م ٚمؿ وأزيـ وأفمٓمؿ صٙمقاسمؽ فمٙمٝمف صالة سمِمٙم   ٣م ؾمٟمٞمٛم٣م وسمت

ايمٔم٣مهمٝم٥م دم أضمقايمٛم٣م ورض٣مك فمٛم٣م ووايمديٛم٣م وَمُم٣مخيٛم٣م وومرازمتٛم٣م وأصح٣مزمٛم٣م ومجٝمع اظمسٙمٚمكم 

 ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم . 



 وم االثنينالحزب الرابع في ي
 

وزما٣مرك فماعم ؽماٝمدٞم٣م  ،ل ؽمٝمدٞم٣م حمٚماد آفمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم  ؿْ ٙمِّ وؽَم َصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

حمٚمد وفمعم آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد ىم  صٙمٝم٦م فمعم وزم٣مرىم٦م فماعم إزماراهٝمؿ وفماعم أل ؽماٝمدٞم٣م 

ْؿ إزمراهٝمؿ و فمادد طمٙمٗماؽ ورضا٣م  َمريؾ مجٝمع َم٣م َم٢م َمـ ايمِمٙمقات همّماال وفماداً  ؽَمٙمِّ

ض وايمس   وسمبٙمغ ؽمقازمغ أٓ  وايمٛمٔم   ومتاأل  ٞمٖمسؽ وَمداد ىمٙم سمؽ صالة متأل إر

ايم٘م٣مامٛماا٣مت َمااـ ايمٔمٙمقياا٣مت وايمسااٖمٙمٝم٣مت وأرىماا٣من امٛماا٣من وضم٣مهماا٥م ايمٌماااط واظمٝماازان 

وايمٕمرهم٣مت وايمٗمِمقر وأهمقاه ايمقيمدان واْلاقر وايم٘ماقشمر وىم٣مؽما٣مسمف وايمٙماقح اظمحٖماقظ 

وَم٘متقزم٣مسمف وضم٣مهم٣مسمف ومتأل مجٝمع خمٙمقوم٣مسمؽ َماـ صمٛمتاؽ وٞما٣مرك وأرضاؽ وؽما واسمؽ 

 ىمرؽمٝمؽ ي٣مذا امالل واإلرىم٣مم . وفمرؾمؽ و

٣م  ذاسمؽ وصحبف َمريؾ ذيمؽ ، صالة زم٣مومٝم٥م زمبٗم فوزم٣مرك فمٙمٝمف وآيم ؽَمٙمِّْؿ و ايمٙمٜمؿ صؾِّ 

قيٛمؽ وٞمٔمٚماؽ ومتاأل طمازاامـ ايمػمىما٣مت واظمراسما٤م وصٖم٣مسمؽ وأهمٔم٣ميمؽ وطمٙمٗمؽ وسم٘م

متاأل طمازاامـ ايمتخقَما٣مت وذطما٣مامر وايمسٛمٝم٣مت ومتأل ايمرساادوم٣مت وحتاٝمط زم٣ميم٘م٣مامٛما٣مت 

ؽ واظمٙمقىمقت وَم٣م أضم٣مط زمف فمٙمٚماؽ وأضمِما٣مه ىمت٣مزماؽ ووؽمأمتف امػموت وَم٣م دم اظمٙم

 رْحتؽ وىمرؽمٝمؽ اظمٛمٔمقت . 

وزم٣مرك فمٙمٝمف وآيمف وصحبف َمريؾ ذيمؽ صاالة سمساتٕمرق ايمٔمٙماقم  ؽَمٙمِّْؿ و ؾِّ ايمٙمٜمؿ َص 

 واظمٔم٣مر  واظمٛم  وايمٙمْم٣مامػ وَم٣م ىم٣من وَم٣م ؽمٝم٘مقن ومتأل صمٝمحقن وؽمٝمحقن . 



آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وصاحبف َمرياؾ  وزم٣مرك فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ذيمؽ وأضٔم٣م  ذيمؽ دم زٞم٥م خمٙمقوم٣مسمؽ دم ايمٕمٝم٤م وايمُمٜم٣مدة وَمٔمٙمقَم٣مسمؽ صالة سمرزومٛما٣م 

  ٣م ايمسٔم٣مدة واْلسٛمك وايمزي٣مدة ٓ إيمف إٓ أٞم٦م ي٣م ذا امالل واإلىمرام . 

فمعم حمٚمد ىم  يٛمبٕمل َصؾِّ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد ىم  أَمرسمٛم٣م أن ٞمِمقم فمٙمٝمف وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

  أن يِمعم فمٙمٝمف .

ايمٙمٜمؿ اصمٔمؾ صٙمقاسمؽ وزمرىم٣مسمؽ ورْحتاؽ فماعم ؽماٝمد اظمرؽماٙمكم وإَما٣مم اظمتٗماكم 

وطم٣مسمؿ ايمٛمبٝمكم حمٚمد فمبدك ورؽمقيمؽ إَم٣مم االغم ووم٣مامد االغم ورؽمقل ايمرْح٥م َمريؾ ذيمؽ 

فمٙمٝمف ىماؿ أَمرسمٛما٣م أن َصؾِّ فمٙمٝمف وَِمؾِّ فمعم حمٚمد فمدد َمـ   يَصؾِّ فمدد َمـ صعم فمٙمٝمف و

فمٙمٝمف ىم  حت٤م وسمرىض يمف صاالة َصؾِّ ٙمف  ايمٙمٜمؿ فمٙمٝمف ىم  هق أهَصؾِّ ٞمِمقم فمٙمٝمف ايمٙمٜمؿ 

مجٔمكم ىمٖمّمٙمؽ فمعم مجٝماع طمٙمٗماؽ يا٣م أسمٖمقق وسمٖمّمؾ صالة اظمِمٙمكم فمٙمٝمف َمـ االٙمؼ 

 أرضمؿ ايمراْحكم ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم . 



 الحزب الخامس في يوم الثالثاء
 

حمٚمد وأزواصمف وذريتف ىم  صاٙمٝم٦م فماعم ؽماٝمدٞم٣م إزماراهٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م فمعم َصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

٣م حمٚمد وزواصمف وذريتف ىم  زم٣مرىم٦م فمعم إزمراهٝمؿ إٞمؽ ْحٝمد وٝمد َمرياؾ وزم٣مرك فمعم ؽمٝمدٞم

ذيمؽ وأضٔم٣مهمف فمدد ايمُمٖمع وايمقسمر وىمٙم سمؽ ايمْمٝمب٣مت اظمب٣مرىما٣مت ومادر همّماٙمؽ فماعم 

طمٙمٗمؽ وومدر فمٖمقك زمٔمد وصمقب ضمٗماؽ وومادر داامارة اظمٙم٘ماقت وفمٓماٝمؿ ؽماٙمْم٣مٞمؽ 

ر فمرؾمؽ وسمٙمقٞمف وىمقٞمؽ وسم٘مقٞمف وىمرؽمٝمؽ وايمٔمرض دووؽمع صمقدك وإضمس٣مٞمؽ ووم

قات وإرض وومدر صماليمؽ ايمب٣مهل وىم يمؽ اإلهلل وؽمؼمك ايمبا٣مومل ويمْمٖماؽ وايمسٚم

٣مظمٗماادورات وفمٙمٚمااؽ زمايمااقاومل وٞمقايمااؽ ايمااقادم وفمْم٣مامااؽ ايم٘ماا٣مدم ووماادر إضم٣مؿمتااؽ 

 زم٣مظمقصمقدات وٞمٔمٚمتؽ وىمرَمؽ ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم . 

فمٙمٝمف ىمذيمؽ ومدر ومدرك ايمٔمٓمٝمؿ وومادر صاالسمؽ فمٙمٝماف وٞمٓمارك إيمٝماف َصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

 .  ؽَمٙم َؿ ٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ووضمبؽ إي٣مه وومدر ٓ إيمف إ

فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف ومدر فمزسمف فمٙمٝمؽ ورنمبتاف هماٝم   ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

يمديؽ وومدر ذىمرك يمف زم٣ميمريٛم٣م  وأؽم امؽ اْلسٛمك وومدر  رض٣مك فمٙمٝمف وزمرىم٣مسمؽ ايماقاردة 

 .  وومدر فمٙمٚمؽ وومدرسمؽ وؽمٔم٥م رْحتؽوَمزيد ؾم٘مرك ة ذىمرك ويمديف وومدر ضمال

فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمدد ومادر أدزماف يماؽ ،  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

وإضمس٣مٞمف الٙمٗمؽ وومدر فمٙمق صماليمتف وضمٓمقسماف يماديؽ وَم٘م٣مٞمتاف وومادر شماقاب ٞمبقسماف 

در صم٣مهااف ايمساا٣مَمل وصمٛم٣مزمااف اْلاا٣مَمل ووماادر ورؽماا٣مٓسمف وفمزسمااف فمٙمٝمااؽ ودٓٓسمااف ووماا



ضٝم٣م  رشئمتاف  َمـ اهلل وومدر طمِمقص حمبتف وؽمٚمق رهمٔمتف وومدر رصم٣مامف دم اهلل وضمٝم٣مامف

 ٞمقره ، وـمٜمقر ملوره ، ووماد ارسمٖما٣مع أفمالَماف ، وٞمٖماقذ  ٞمٖمج٣م ومجٝمؾ ؿمريٗمتف وومدر إ

أضم٘م٣مَمف وومدر فمٙمق هٝمبتف وحمبتف َٕمتاف وومادر رشهماف دم ايماداريـ وهمّماٙمف فماعم مجٝماع 

ايمٙمٜمؿ فمٙمٝمف ىمذيمؽ فمدد سمٙمؽ ايمِمٙمقات ايمس٣ميمٖم٥م دم ىمؾ ؿمرهم٥م َصؾِّ إٞمبٝم٣م  واظمرؽمٙمكم و

دم ىمؾ ظمح٥م َمريؾ ذيمؽ وٞمسؿ وٞمٖمس وطمْمرة َمريؾ ذيمؽ أزمد أزمديـ ودهار َمريؾ ذيمؽ و

 ايمداهريـ فمدد طمٙمٗمؽ زمدواَمؽ ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم . 



 الحزب السادس في يوم األربعاء
 

، ومادر فمٗمٙماف ايماراصم   ؽَمٙمِّْؿ فمعم ضمبٝمبؽ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

زم٣مهلل وسمقىمٙمف فماعم اهلل ورصم٣ماماف لم اهلل ووشمقومف ايمٛم٣مصم  وذىمره هلل وؾمقومف إوفمٙمٚمف ورأيف 

دم اهلل وىمراَمتف فماعم اهلل وومادر يمْماػ اهلل زماف وهِمٝمِماف زمحباف وومرزماف وومادر ومٝم٣مَماف 

 زم٣ميمٔمبقدي٥م وافمتٛم٣مامف زم٣مْلٗمقق ايمرزم٣مٞمٝم٥م . 

خماػمه  فمٙمٝمف ومدر ضمٗمٝمٗم٥م إي ٞمف ويٗمٝمٛمف وفمرهم٣مٞمف وصماليمف وَمٛمٓمره وىم لَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

أيمٗمل دم ومٙمبف وَمٔمرهمتف زمرزمف وومادر َما٣م  ٚمـ ؿمٙمٔمتف وومدر َم٣موَمٓمٜمره وهمّمٙمف فمعم أَمتف و ي

أفمْمل َمـ ايمرض٣م وايمس٠مل ودفم٣مامف اظمٗمبقل وومدر أصمار ايمِما٣مامٚمكم وشماقاب ايمِما٣مزمريـ 

وومادر ؾماٖم٣مفمتف دم ايمٔمبا٣مد ياقم ، ه وصمٜمره وأصمر اظمحسٛمكم وومدر ؽمالَم٥م صدره دم مل

وحتٝمط زم٣مْلد َمْضوزم٥م دم فمدد ايمِماٙمقات اظم٣مضاٝم٥م  يٗمقم إؾمٜم٣مد صالة سمستٕمرق ايمٔمد  

 زمد ايمٙمٜمؿ زمٙمٕمف صالسمٛم٣م فمٙمٝمف وومرزمٛم٣م يمديف أزمد إ

فمعم حمٚمد وفمعم آل حمٚمد واصمز حمٚمدا فمٛم٣م َما٣م َصؾِّ ايمٙمٜمؿ ي٣م رب حمٚمد وآل حمٚمد 

فمْماف ايمقؽماٝمٙم٥م أهق أهٙمف َمريؾ ذيمؽ واضٔم٣مهمف صالة سم٘مقن يماؽ رضا٣م  وْلٗماف أدا  و

 ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ  ي٣م رب   يؿوايمٖمّمٝمٙم٥م وازمٔمريف َمٗم٣مَم٣م حمٚمقدا ايمذي وفمدسمف ي٣م رضمٝمؿ ي٣م ىمر

وزم٣مرك وىمرم فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚماد وآل ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد وأصاح٣مزمف  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

فمٙمٝمف وفمعم آيمف  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ أهمّمؾ صٙمقاسمؽ وؽمالَمؽ فمعم ومدرك ٓ فمعم ومدرٞم٣م ايمٙمٜمؿ 

ذىماره ذىمارك ووصحبف فمعم ومدره يمديؽ ىمٙم  ذىمرك وذىماره ايماذاىمرون ونمٖماؾ فماـ 



رو  وٞمٗماط وؽما٘مقٞم٣مت  ت وضماايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ َمـ ؽمقر  وىمٙم ايمٕم٣مهمٙمقن فمدد َم٣م دم

وَمٓمره٣مت وَمبٜم ت ونمغم ذيمؽ  ٣م ٓ ئمٙمٚمف نمغمك  ٣م ٓ خيْمر وٓ طمْمار فماعم ومٙما٤م 

ضٔم٣م  ذيمؽ أضٔم٣مهم٣م َمتقاسمرة ايمْضب دم فمدد َم٣م َم٢م َماـ ايمِماٙمقات ىمٙمٜما٣م أزمادا أو

زمدوام َمٙم٘مؽ ي٣م ىماريؿ يا٣م ذا اماالل واإلىمارام يا٣م أرضماؿ ايماراْحكم ٓ إيماف إٓ أٞما٦م 

 ظمكم زمحٗمف فمٙمٝمؽ وصم٣مهف فمٛمدك وومرزمف يمديؽ . ؽمبح٣مٞمؽ إين ىمٛم٦م َمـ ايمٓم٣م
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وزم٣مرك فمعم ضمبٝمبؽ وأىمرم طمٙمٗمؽ وطمالصا٥م سماػم خمٙمقوم٣مسماؽ  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

فمٛمف وومدر َم٣م إىمػم  ٣م َمدضمف زمف اظم٣مدضمقن ومدر َم٣م أفمْمل َمـ رض٣مك فمٛمف وومدر َم٣م أطمذ 

م إويمكم وأطمريـ وومدر ْحاده فمْمٝمتف َمـ ضمسـ ايمٝمٗمكم وفمٙمقأ أهمّم٦م فمٙمٝمف وومدر َم٣م

يمؽ ومتجٝمده وؾم٘مره يمؽ وسمقضمٝمده صالة فمادده٣م ىمٔمادد َما٣م َم٢ما َماـ ايمِماٙمقات 

 ىمؾ ضمكم أيمػ َمرة .  َمّم٣مفمٖم٥م فمدد ىمؾ ذرة دم

فمٙمٝماف إلم ياقم ايماديـ َصؾِّ فمٙمٝمف دم أطمريـ وَصؾِّ فمٙمٝمف دم إويمكم وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ظم٠مَمٛمكم َمريؾ ذيمؽ دم ىمؾ ضماكم وفمعم آيمف وأصح٣مزمف وأزواصمف وومرازم٣مسمف وذري٣مسمف ومجٝمع ا

إزمراهٝمؿ وَمقؽمك وفمٝمسك وٞمقح وأزمٝمٛم٣م آدم وؽما٣مامر  ؽمٝمدٞم٣م  وفمعم ٞمبٝمؽ فٝمفمٙمَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ايمٛمبٝمكم واظمرؽمٙمكم وايمِم٣مْلكم وفمعم أَمٛم٣م ضمقا  واالْض وإيمٝم٣مس وآؽمٝم٥م وَمريؿ ويمٗما ن 

وذي ايمٗمرٞمكم وفمعم طمٙمٝمٖم٥م رؽمقيمؽ أ ي زم٘مر ايمِمديؼ وفمعم طمٙمٝمٖمتف فمٚمر زماـ االْما٣مب 

٠مَمٛمكم فمري ن زمـ فمٖم٣من وأَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ ا ي ؿم٣ميم٤م أرىم٣من ايمديـ وزوصمتف وأَمغم اظم

ٝم٥م ايمٔمممة وفمٚمال رؽماقيمؽ وفماعم صاح٣مزمتف ٗمايمْم٣مهرة وويمديف اْلسٛمكم وأوٓدهؿ وزم

ومرزمكم وؽم٣مامر اظما٠مَمٛمكم زمرْحتاؽ يا٣م أمجٔمكم وفمٙمٝمٛم٣م َمٔمٜمؿ ووايمديٛم٣م وَمُم٣مخيٛم٣م ومجٝمع إ

ٓ إيمف آ اهلل واهلل أىمػم وٓ ضماقل وٓ وماقة و اْلٚمد هلل و رضمؿ ايمراْحكم . ؽمبح٣من اهللأ

 ىماؾ ضماكم أيماػ َمارة ؽمابح٣من اهلل آ زم٣مهلل ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿ َمريؾ ذيمؽ فمادد ىماؾ ذرة دم 

وزمحٚمده َمريؾ ذيمؽ ؽمبح٣من اهلل ايمٔمٓمٝمؿ َمريؾ ذيمؽ ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽماقل اهلل َمرياؾ 



قىمٙما٦م وهاق ذيمؽ ضمسبٛم٣م اهلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ َمريؾ ذيمؽ ضمسبل اهلل ٓ إيمف إٓ هق فمٙمٝمف سم

رب ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ َمريؾ ذيمؽ واْلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم ْحدا يقادم ٞمٔمٚمف وي٘م٣مهمز َمزيده 

َمريؾ ذيمؽ وأضٔم٣مهمف واؽمتٕمٖمر اهلل ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي ٓ إيمف إٓ هق اْلل ايمٗمٝمقم و أسمقب إيمٝمف 

ل ومٚمٝمع اظمسٙمٚمكم َمرياؾ ذيماؽ ظمٕمٖمرة رب انمٖمر رم ويمقايمدي وظمُم٣مخيوأؽمٟميمف ايمتقزم٥م وا

 .  ؽَمٙم ؿَ  رب ايمٔم٣مظمكم وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف ووأضٔم٣مهمف واْلٚمد هلل

 

 متت



 

 

 

 

 

 َمـ دفمقات اإلَم٣مم ايمٔم٣مر  زم٣مهلل

 أْحد زمـ زيـ اْلبًم

 دم أؽمٖم٣مره

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :هذا ايمدفم٣م  يٗمرأ شمالشم٣م 

 

ايمٙمٜمؿ أؽمٔمدين دم هذه اْلرىم٥م ، وأَمدين زم٣ميمُٝمٚمـ وايمػمىم٥م ،وومٛمل ؽما٠م 

اظمٛم٣مزل ، واصمٔمؾ ؽماٖمري إلم طماغم  ايمٗمدر ووفمري٣م  ايمسٖمر ، وأٞمزيمٛمل طمغم

ؽمٔمٝمد وصٛمٍع ْحٝمد ، واضمٖمظ خمٙمٖمل ، وامجع زمٝمٛمل وزمٝمٛمٜمؿ فمعم أملِّ ضم٣مٍل 

وأٞمٔمؿ زم٣مل زمرْحتؽ ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم ، وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيماف 

 وصحبف وؽمٙمؿ واْلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفم٣م  اإلَم٣مم أْحد زمـ زيـ اْلبًم

 يمٙمتحِمـ َمـ ايمُمٝمْم٣من

 

 زمسؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ

ضمبٝمبل حمٚمد ؽمٝمد اْلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم ، وايمِمالة وايمسالم فمعم 

 اظمرؽمٙمكم وفمعم آيمف وصحبف أمجٔمكم .

هذا ايمدفم٣م  يمإلَم٣مم حمٚمد زمـ واؽمع يٗمرأ حتِماٛم٣م 

ْم٦م )) ايمٙمٜماؿ إٞماؽ ؽماٙم   َمـ ايمُماٝمْم٣من وهاق :

ق وومبٝمٙمف َمـ ، يراٞم٣م هفمٙمٝمٛم٣م فمدوًا زمِمغمًا زمٔمٝمقزمٛم٣م 

يسف َمٛم٣م ىما  آيساتف َماـ يمٙمٜمؿ همآضمٝم٧م ٓ ٞمراه، ا

ْمتاف َماـ فمٖماقك ، ْمف َمٛما٣م ىما  ومٛم  رْحتؽ ، وومٛمِّ 



وزم٣مفمد زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمف ىم  زم٣مفمدت زمٝمٛمف وزمكم رْحتاؽ 

 . إٞمؽ فمعم ىمؾ يش  ومدير ((

 

 

ٙمحبٝم٤م أْحد زمـ زيـ اْلبًم يٗمارأ دفم٣م  يموهذا 

 زمٔمده أيّم٣ًم يمٙمتحِمـ َمـ ايمُمٝمْم٣من وهق :

ٛماف )) ايمٙمٜمؿ إٞماؽ أفماال َمٛماف ؾماٟمٞم٣ًم ، وأوماقى َم

زمره٣مٞم٣ًم ورصما٣مامل همٝماؽ أىمريار َماـ طماقدم َمٛماف ، 

وأَمقم همٝمؽ أىمرير َمـ وصمقم َمٛماف ، ايمٙمٜماؿ هَمِٗمٛمال 

رشه ، واىمٖمٛماال أَمااره ، واصمٔمااؾ زمٝمٛماال وزمٝمٛمااف 

ضمج٣مزم٣ًم َمـ ىمٖم٣ميتؽ ، وضما٣مصمزًا َماـ ىماليتاؽ ، 



إٞماؽ فماعم ىماؾ يش   ق ضمتك ٓ يٛم٣ميمٛمل َمٛمف ؽما

ومدير ، وزم٣مإلصم٣مزم٥م صمدير ، وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م 

 وؽمٙمؿ .حمٚمد وآيمف وصحبف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : هم٣مامدة

اهلٛمٝما٥م دم رشح إزمٝما٣مت ايمروي٥م وم٣مل ؽمٝمدي أْحد زمـ زيـ اْلبًم دم ىمت٣مزمف اظمقارد 

اظمٛمٓمقَم٥م دم ايمقصٝم٥م : ) و  ٣م ىمت٤م زمف إرم ؾمٝمخٛم٣م ايمٛم٣مـمؿ َمـ ايمِمٙمقات ام٣مَمٔم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م 

 : 

ر فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمدد ايمُماٖمع وايماقسم ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ) ايمٙمٜمؿ 

ؽماٝمدٞم٣م  فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آل ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ وىمٙم ت رزمٛم٣م ايمْمٝمب٣مت اظمب٣مرىم٣مت ايمٙمٜمؿ 

فمعم ؽماٝمدٞم٣م  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ وَمؾ  َم٣م فمٙمٚم٦م ايمٙمٜمؿ وزٞم٥م َم٣م فمٙمٚم٦م حمٚمد فمدد َم٣م فمٙمٚم٦م 

َصؾِّ حمٚمد وآل حمٚمد  آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمدد ىمؾ ذرة أيمػ َمرة ايمٙمٜمؿ ي٣م رب  حمٚمد وفمعم 

ز حمٚمدا فمٛم٣م َم٣م هق أهٙمف ( يٗمقهل٣م ىمؾ يقم وىماؾ يمٝمٙما٥م أو ىماؾ فمعم حمٚمد وآل حمٚمد وأصم

واضماد وفمممايـ وأوأرزمٔمكم َمارة  واضمديقم همٗمط أو ىمؾ يمٝمٙم٥م همٗمط أو يمٝمٙم٥م امٚمٔم٥م إَم٣م 

 َمرة . اها  َمرة أو أضمد فممم



  

شمالث صٝمغ دم ايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝماف 

يمٙمحبٝم٤م حمٚمد زمـ فمٝمادروس زماـ   ؽَمٙم ؿَ و آيمف و

 اهلل زمف آَمكم . حمٚمد اْلبًم ٞمٖمع 

ايمٙمٜمؿ ي٣م رب ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد أؽم٣ميمؽ زمحؼ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآل ؽمٝمدٞم٣م 

حمٚمد أن سمِمقم فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صالة سمذه٤م  ٣م أضمزاين وسمريب٦م  ا٣م 

فمالين إسمٗمٙم٤م زمرسه٣م همٝم  فمٛم٣مين دم ملي وأرىم٣مين وأصمٛم٣مين وسمْمٜمر  ٣م يمس٣مين وسمٗمقي  ٣م 

فمعم أهقم وأوٓدي وإطمقاين وومرازم٣ميت وأصح٣م ي وصماغماين إٞماؽ وسمٔمقد زمرىم٣مهت٣م فمقم و

 فمعم ىمؾ يش ومدير زمرْحتؽ ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم . 

فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚماد وفماعم آل ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد فمادد ايماٛمٔمؿ ايمتال  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

أهمّمتٜم٣م فمعم ومٙم٤م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم ومٙمقب آل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صاالة سمرضاٝمؽ وسماريض 

دٞم٣م حمٚمد وسمٗمرزمٛم٣م  ٣م إيمٝمؽ وإلم ؽماٝمدٞم٣م حمٚماد وآل ؽماٝمدٞم٣م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وسمريض آل ؽمٝم

 حمٚمد ضمتك ٞمٙمٗم٣مك واٞم٦م راض فمٛم٣م ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم . 

وزم٣مرك فمعم ايمُمٚمس اظمٛماغمة اظمٔماػم فمٛمٜما٣م زمحجا٣مب ايمٕماغمة دم  ؽَمٙمِّْؿ وَصؾِّ ايمٙمٜمؿ 

ايمٖمرق وامٚمع وايمٔمْم٣م  واظمٛماع واالٖماض وايمرهماع همٜماق ايمقاؽماْم٥م ايمٔمٓمٚماك دم مجٝماع 

فمٙمٝمف وفماعم آيماف اظمتادرفمكم زماٟمٞمقار صماليماف  ؽَمٙم ؿَ وإؽم   صعم اهلل وَمٓم٣مهر ايمِمٖم٣مت 



ومج٣ميمف وىم يمف اظمتٙمٗمكم َمٛمف زم٘مؾ آيم٥م دم ىمؾ ضم٣ميم٥م ضمتك ٞم٣مزمقا فمٛمف دم َمٗم٣مم ايمدٓيم٥م وحتٚماؾ 

أفمب٣م  ايمرؽم٣ميم٥م وفمعم صحبف ٞمجقم آهتدا  وَمٔم٣م  آومتدا  وفمعم َمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمسا٣من 

 .رضمؿ ايمراْحكم أإلم يمٗم٣م  ايمرْحـ ي٣م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمزب ايمػمىم٥م وايمٛمقر

 يمٙمحبٝم٤م حمٚمد زمـ فمٝمدروس اْلبًم

 ٞمٖمٔمٛم٣م اهلل زمف

 

) اْلٚمد هلل ايمذي طمٙمؼ ايمسٚمقات وإرض و صمٔمؾ ايمٓمٙم ت وايمٛمقر شماؿ ايماذيـ  

ىمٖمروا زمر ؿ ئمديمقن * هق ايمذي طمٙمٗم٘مؿ َمـ ؿمكم شمؿ وم٢م أصمال وأصمؾ َمسٚمك فمٛمده 

إرض ئمٙمؿ ملىمؿ وصمٜمرىمؿ وئمٙمؿ َم٣م شمؿ أٞمتؿ متؼمون * وهق اهلل دم ايمسٚمقات وادم 

سم٘مسبقن ( ) وفمٛمده َمٖم٣مسم  ايمٕمٝم٤م ٓ ئمٚمٙمٜم٣م إٓ هق وئمٙماؿ َما٣م دم ايماػم وايمبحار وَما٣م 

سمسٗمط َمـ وروم٥م إٓ ئمٙمٚمٜم٣م وٓ ضمب٥م دم ـمٙما ت إرض وٓ رؿما٤م وٓ يا٣مزمس إٓ دم 

ىمتاا٣مب َمبااكم ( ) وَماا٣م َمااـ دازماا٥م دم إرض إٓ فمااعم اهلل رزومٜماا٣م وئمٙمااؿ َمسااتٗمره٣م 

يُم٣من وَم٣م سمتٙماقا َمٛماف َماـ ومارآن وٓ  ؾ دم ىمت٣مب َمبكم ( ) وَم٣م سم٘مقن دموَمستقدفمٜم٣م ىم

سمٔمٚمٙمقن َمـ فمٚمؾ إٓ ىمٛم٣م فمٙمٝم٘مؿ ؾمٜمقدا إذ سمٖمٝمّمقن همٝمف وَما٣م ئمازب فماـ رزماؽ َماـ 

ٗم٣مل ذرة دم إرض وٓ دم ايمس   وٓ أصٕمر َمـ ذيمؽ وٓ أىمػم إٓ دم ىمت٣مب َمباكم ( ريَم

همٟمطمرج زماف َماـ ايمريٚمارات  ) اهلل ايمذي طمٙمؼ ايمسٚمقات وإرض وأٞمزل َمـ ايمس   َم٣م 

رزوم٣م يم٘مؿ وؽمخر يم٘مؿ ايمٖمٙمؽ يمتجري دم ايمبحر زمٟمَمره وؽمخر يم٘مؿ إاا٣مر * وؽماخر 



يم٘مؿ ايمُمٚمس وايمٗمٚمر داامبكم وؽمخر يم٘مؿ ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر * وآسم٣مىمؿ َماـ ىماؾ ؽماٟميمتٚمقه 

) اهلل ٞماقر ايمساٚمقات  (وإن سمٔمدوا ٞمٔمٚما٥م اهلل ٓ حتِماقه٣م إن اإلٞمسا٣من يمٓمٙماقم ىمٖما٣مر 

٣مح دم زصم٣مصم٥م ايمزصم٣مصم٥م ىمٟما٣م ىمقىم٤م همٝمٜم٣م َمِمب٣مح اظمِمبوإرض َمريؾ ٞمقره ىمٚمُم٘م٣مة 

زيتقٞم٥م ٓ رشومٝم٥م وٓ نمرزمٝم٥م ي٘ما٣مد زيتٜما٣م ييضا  ويماق    ٥مَمـ ؾمجرة َمب٣مرىمدري  يقومد 

متسسف ٞم٣مر ٞمقر فمعم ٞمقر هيدي اهلل يمٛمقره َمـ يُم٣م  ( ايمٙمٜمؿ ي٣م زما٣مرئ إٞما٣مم ويا٣م َماػمئ 

ُم٣مهمع اظمٗمبقل يقم ايمزضما٣مم ع اظمٗم٣مم ايمٝمأٓم وي٣م ضمل ي٣م ومٝمقم ٓ يٛم٣مم أؽم٣ميمؽ زمحبٝمبؽ رهم

م اؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمالة وايمسالم وزمآيمف وصحبف إفماالم وزم٣مظمالام٘ما٥م ايم٘مار

وص٣مم وؿم٣م  زم٣ميمبٝم٦م اْلرام ووم٣مم يمؽ أسمؿ ايمٗمٝم٣مم أن سمزيؾ فمٛم٣م ايمُم٘مقك يمؽ وَمـ صعم 

وإوه٣مم ومجٝمع إَمراض وإؽمٗم٣مم وضم٤م اْلْم٣مم وامدل واالِما٣مم وىماؾ َم٘ماروه 

ٖمٛما٣م زمخٖمال إيمْما٣م  دم ٣م  ٞمخ٣م  وحتزمحسكم إوص٣م  وسم٠مَمٛمٛم٣م  وضمرام وأن حتٙمٝمٛم٣م 

ايمٓم٣مهر واال٣م  ايمٙمٜمؿ إٞما٣م ٞمٔماقذ زماؽ َماـ ٞمزنما٣مت ايمُماٝم٣مؿمكم وٞمازوات ايمساالؿمكم 

ونمّم٤م إؽم٣مؿمكم وـمٙمؿ ايمٓم٣مظمكم و َمٔم٣مداة اظمٔم٣مديـ ومترد اظما٣مرديـ وَم٘مار اظما٣مىمريـ 

وَمـ رش اماـ ٣ميٛمكم وطمٝم٣مٞم٥م اال٣مامٛمكم س٣مضمريـ وهمجقر ايمٖم٣مصمريـ وفمٝمقن ايمٔموؽمحر ايم

وآٞمس أمجٔمكم وَمـ رش ىمؾ دازم٥م أٞم٦م آطمذ زمٛم٣مصٝمتٜم٣م ي٣م ومقي ي٣م َمتكم ايمٙمٜمؿ إن أفماقذ 

فمقة ايمريبقر واٞمْم س ايمٛمقر ديمٗمبقر وازمؽ َمـ ايمٕمرور وايمزور وايم٘مذب وايمٖمجقر وهمتٛم٥م 

واْلسد وايم٘مد وايمٛم٘مد وهمسا٣مد ايمٗمٙما٤م  دي٣م فمزيز ي٣م نمٖمقر ايمٙمٜمؿ اين أفمقذ زمؽ َمـ اْلٗم

س وإهؾ واظم٣مل وايمقيمد وان سم٘مٙمٛمل الم ٞمٖميس أو إلم أضمد ي٣م همارد وؽمق  اظمٛمٓمر دم ايمٛمٖم

أضمد ايمٙمٜمؿ إين أؽماٟميمؽ مجاع ايمُمات٣مت  ي٣م صٚمد ي٣م َمـ   يٙمد و  يقيمد و  ي٘مـ يمف ىمٖمقاً 



وصالح ايمٛمٝم٣مت وايمْمقي٣مت وصمزيؾ اهلب٣مت وايماتحقم زماٟمطمالق ايمريٗما٣مت وايمػمىما٥م هماٝم  

ؽ ومٙم٦م ) ادفمقين اؽمتج٤م إٞم َم٢م وَم٣م هق آت وضمسـ ايمريب٣مت دم اْلٝم٣مة واظم ت ايمٙمٜمؿ

ؽما٣ميمؽ أ٘مؿ ( وأٞم٣م دفمقسمؽ زمٙمس٣من ىمذوب وومٙم٤م حمجقب ووصمف أطمٙمٗمتاف ايماذٞمقب يم

سمْمٜمر يمس٣مين وسمٛمقر وصمٜمل وسمريبا٦م صمٛما٣مين أن ومب٣ميمؽ فمعم َمـ حت٤م إزمتدزمغمك ظم٣م حت٤م و

وسمِمٙم  زم٘مرَمؽ ؾمٟمين وجتٔمؾ اهلداي٥م وايمٔمٛم٣مي٥م وايمتقهمٝماؼ أفماقاين وسمٔما٣مَمٙمٛمل زمٙمْمٖماؽ 

ٙمٛمل فمٙمٝمؽ َمـ زم٣مب ايم٘مرم وامقد وسمقصاٙمٛمل الم َمراسما٤م االٖمل وسمٗمبٙمٛمل زم  دم وسمدطم

ؽما٣ميمؽ ايمٖمتاقح واظمٛماقح وايمتقزما٥م ايمٛمِماقح أين ؾ ايمُمٜمقد ي٣م ودود )شمالشم٣م( ايمٙمٜماؿ إاه

ين إؽمابقح ايمٙمٜماؿ  ي٣م ومادوس يا٣م   وصالح امسد وايمٗمٙم٤م وايمروح ومل اؽمؿ زمدوح 

٥م ىمؾ أؽمٟميمؽ همٔمؾ ام امؾ وسمرك ايمرذاامؾ وايمٙمحقق زم٣ميمقاامؾ وزوال ىمؾ ضم٣مامؾ واؽمتٗم٣مَم

َمـ ىمؾ طمْم٤م ه٣مامؾ وايمٔمٖمق  ٥مَم٣مامؾ وىمٖم٣مي٥م ىمؾ ؾم٣منمؾ وآسمِم٣مل زم٘مؾ ىم٣مَمؾ وايمسالَم

ايمُم٣مَمؾ ضمتك أزمٙمغ َم٣م أٞم٣م آَمؾ ي٣م أرضمؿ ايمراْحكم ايمٙمٜماؿ اين اؽما٣ميمؽ آهات م زما  حتا٤م 

َم٣م جي٤م واْلٖمظ َمـ رش ىمؾ َم٣مىمر وؽم٣مضمر وطم٤م ضمتك يتٜمٝمٟم  َؾ ٔمْ وهمِ  مَ رُ واصمتٛم٣مب َم٣م ضَم 

أوماؾ فمري٣مرٞما٣م  ؿيمْم٣م  ـم٣مهرة وطمٖمٝم٥م آَماكم ايمٙمٜماأورم إَمر ويستت٤م دم فم٣مهمٝم٥م َمرضٝم٥م 

اأَمرضا٣مسمؽ  ومض زم٘مرَمؽ أوؿم٣مرٞم٣م وأؿمؾ دماوحتٚمؾ سمبٔم٣مسمٛم٣م وأوزارٞم٣م و ر فم رٞما٣م وفمٚمِّ

زمتدزمغمك دي٣مرٞم٣م وهبٛم٣م يٗمٝمٛم٣م ٓ يِمحبف ؾمؽ وؽمؼما ٓ ئمٗمباف هتاؽ وؽمأم٥م ٓ ئمؼمهيا٣م 

ٔمٛما٣م ضٛمؽ واصمٔمٙمٛم٣م وم٣مامٚمكم دم ىمؾ ضم٣مل زمؽ ويمؽ ايمٙمٜمؿ افمٚمرٞم٣م وفمٚمر زمٛم٣م َمٛم٣مزيمٛما٣م وَمت

ايمٙمٜماؿ  همٝمف أومٚمتٛما٣م زم  طمقيمتٛم٣م وزم٣مرك يمٛم٣م همٝمٜم٣م أفمْمٝمتٛم٣م وٓ سمٖمتٛم٣م زم  زوي٦م فمٛم٣م ورضٛم٣م زم  

زم٣مرك يمٛم٣م دم ايمٗمّم٣م  وايمٗمدر ورضٛم٣م زم  ضمال َمـ وومر وارزومٛم٣م همٝم  يرضاٝمؽ فمٛما٣م ضمساـ 



ايمٛمٓمر ضمتك يستقي فمٛمدٞم٣م َم٣م ؽم٣م  ومل ايمٙمٜمؿ اين أفمقذ زمؽ َمـ اْلقر زمٔمد ايم٘مقر وَمـ 

ْمقر وـمٙمؿ ايمقٓة وامقر ايمٙمٜمؿ أصٙم  وٓة إَماقر ووهمٗمٜماؿ فمريرة ايمُمقر وسمٔمدي ايم

يم٘مؾ فمٚمؾ َمػمور وؽمٔمل َمُم٘مقر وافمٚمر  ؿ ايمبالد وفمْمٖمٜمؿ فمعم ايمٔمب٣مد واٞممما  اؿ 

ضداد ي٣م ىمريؿ ي٣م صمقاد ايمٙمٜمؿ ارضمؿ هذه إَما٥م ٕراي٥م ايمٔمدل وايمسداد واٞمٌمهؿ فمعم ا

فمٛمٜما٣م ىماؾ واىمُمػ فمٛمٜم٣م ىمؾ َمدهلٚم٥م ونمٚم٥م واٞممم فمٙمٝمٜم٣م ىمؾ طماغم وٞمٔمٚما٥م وا   

اْلبٝم٤م ي٣م ومريا٤م يا٣م  ـ َمٛمتؽ أوهمر ٞمِمٝم٤م ضمتك سمٗمر  ٣م فمكمؽمق  وٞمٗمٚم٥م واصمٔمؾ هل٣م َم

 ٣م ؽم٣مَمع ىمؾ ؾم٘مقى اىمٖمٛم٣م رش ايمُمٝم٣مؿمكموٝم٤م )شمالشم٣م( ايمٙمٜمؿ ي٣م فم٣م  ايمرس وايمٛمجقى وي

وإٞمٖمس وإهقى وآوٞم٣م طمغم َمٟموى واٞمٌمٞم٣م فمعم َمـ ٞم٣موى وٓ جتٔمٙمٛم٣م حمال يمٙمبٙماقى 

ٛم٣م أمجع وسمدزمرك يمٛم٣م أٞمٖمع همدزمرٞم٣م زمٟمضمسـ سمادزمر ويرسا يمٛما٣م اهلل فم٣مهمٝمتؽ يمٛم٣م أوؽمع وزمرك يم

ىمؾ فمسغم وأيمْمػ زمٛم٣م همٝم  جتري زمف اظمٗم٣مدير ايمٙمٜمؿ ارزومٛم٣م ضمبؽ وضم٤م َمـ حيبؽ وضم٤م 

ىمؾ فمٚمؾ يٗمرزمٛمل ايمٝمؽ واصمٔمؾ ضمبؽ أضم٤م إرم َمـ ٞمٖميس وأهقم وَم٣مرم وويمدي وَماـ 

ؾ صا٣مدر ووارد اظم٣م  ايمب٣مرد ايمٙمٜمؿ ىمػم يمٛم٣م اظمُم٣مهد وصػ يمٛم٣م اظمقارد وزما٣مرك يمٛما٣م دم ىما

ايمٙمٜمؿ ارزومٛم٣م ىم ل ضمسـ ايمٓمـ زماؽ وزمخٙمٗماؽ وزما٣مرك يمٛما٣م هماٝم  َمٛمحتٛما٣م َماـ رزوماؽ 

وادطمٙمٛم٣م داامرة إَماـ وآيا ن وَمتٔمٛما٣م زمِما٣مْلل ايمزَما٣من واضمٖمٓمٛما٣م َماـ آفماؼماض 

ي٣م َمٛم٣من )شمالشم٣م( ايمٙمٜمؿ اين أفمقذ زمؽ َمـ ؽمق  ايمتدزمغم وؾم٠مم ايمتٗمِمغم ي٣م ضمٛم٣من واْلرَم٣من 

يمٙمِمٕمغم وايم٘مبغم واْلسا٣مب فماعم ايمٛمٗماغم وايمٗمْمٚماغم يا٣م وضمالوة ايمتٔمبغم واض ر ايممم 

صٙم  أصمس٣مدٞم٣م وومٙمقزمٛم٣م واصمٔمؾ همٝم  أيمْمٝمػ ي٣م طمبغم ايمٙمٜمؿ انمٖمر ذٞمقزمٛم٣م واؽمؼم فمٝمقزمٛم٣م و

ٛم٣م وَمٔمٙمٚمٝمٛم٣م وأهٙمٛم٣م وومرازمتٛما٣م وَماـ يماف ضماؼ ٝمؽ دؤوزمٛم٣م وفم٣مَمٙمٛم٣م ووايمديٛم٣م وَمُم٣مخييرض



ظمحاؾ ومتاؿ فمٙمٝمٛما٣م ٞم٦م يمف أهؾ وىمـ يمٛم٣م وهلؿ دم ايمقفمر وايمسٜمؾ واالِم٤م واأفمٙمٝمٛم٣م زم  

ايمٛمٔمؿ وهمرضمٛم٣م زمٚمحض امقد وايم٘مرم وٓ جتٔماؾ يمٛما٣م ايمتٖم٣مسما٣م آ ايمٝماؽ وٓ اسم٘ما٣مٓ آ 

فمٙمٝمؽ ضمتك ٞمحٓمك زم٣ميمزيمٖمك يمديؽ وانمٖمر يمٙمٚم٠مَمٛمكم واظم٠مَمٛم٣مت واظمسٙمٚمكم واظمسٙم ت 

سغم ؽمب٤م يمٙمقصقل وايمِمدق َمٗمدَما٥م يمٙمادطمقل ضمٝم٣م  َمٛمٜمؿ وإَمقات ايمٙمٜمؿ إن ايمإ

وَم٣م ٞمٗمقل ٣م ٞمٖمٔمؾ ٣مومبؾ َمٛم٣م زمٖمّمٙمؽ وىمرَمؽ َم٣م ٞمٛمقي وَمهموايمٔمٚمؾ َمقومق  فمعم ايمٗمبقل 

ايمٙمٜماؿ َصاؾِّ وصقل زمحؼ ؽماٝمدٞم٣م وضمبٝمبٛما٣م حمٚماد ايمرؽماقل ووزمٙمٕمٛم٣م ىمؾ ؽمقل ي٣م زمر ي٣م

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وصحبف وسم٣مزمٔمٝمف وضمززماف واْلٚماد هلل رب ايمٔما٣مظمكم ْحادا ياقادم ؽَمٙمِّْؿ و

ضمسابٛم٣م وٞمٔماؿ  ٞمٔمٚمف وي٘م٣مهمز َمزيده وٓ ضمقل وٓ وماقة آ زما٣مهلل ايمٔماقم ايمٔمٓماٝمؿ وهاق

 .  ؽَمٙم ؿَ ايمقىمٝمؾ وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد  وفمعم آيمف وصحبف و
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